
„Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim 

 wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. 

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Regulamin konkursu wojewódzkiego 

 „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” 

 

1. Organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

2. Współorganizatorzy: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie 

3. Cel konkursu 

 aktywizacja właścicieli gospodarstw agroturystycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

osób wypoczywających na terenie woj. podlaskiego,  

 podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zasad bezpiecznego spędzania czasu 

wolnego,  

 poprawa wizerunku podlaskiej wsi. 

4. Zasady udziału w konkursie 

Konkurs „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” jest 

kategorią specjalną i nie wymaga dodatkowych zgłoszeń. W konkursie biorą udział osoby 

świadczące usługi agroturystyczne, które zgłosiły uczestnictwo do „Konkursu na najlepsze 

gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego 2014 r.”  organizowanego przez 

PODR w Szepietowie. 

5. Przebieg konkursu: 

 osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne zainteresowane udziałem  

w konkursie „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” 

zgłaszają swój akces poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki na formularzu 

zgłoszeniowym.  

 wszystkim uczestnikom konkursu zostaną przekazane przez Komendę Wojewódzką Policji 

w Białymstoku  materiały profilaktyczne.  

 na przełomie  sierpnia i września bieżącego roku  Komisja Konkursowa, zgodnie z 

kryteriami oceny, dokona lustracji zgłoszonych do etapu wojewódzkiego 

gospodarstw/obiektów. W Komisji Konkursowej uczestniczyć będą przedstawiciele 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku którzy wyłonią laureatów „Niebieskiej 

Gwiazdy Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego 2014” i przyznają nagrody dla 

trzech najlepszych gospodarstw w zakresie: 

 Bezpieczne Gospodarstwo Przyjazne Rodzinie 

 Bezpieczne Gospodarstwo z Pasją 

 Bezpieczne Gospodarstwo z Tradycją 

 warunkiem otrzymania Niebieskiej Gwiazdy Bezpiecznego Gospodarstwa 

Agroturystycznego 2014 jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów za spełnienie 

podstawowych zasad wynikających z kryteriów arkusza oceny tj.: 

 bezpieczne urządzenie gospodarstwa agroturystycznego, 



 zagospodarowanie terenów zieleni sprzyjające bezpieczeństwu ludzi 

  bezpieczne atrakcje związane z gospodarstwem i okolicą, 

 aktywność w propagowaniu bezpiecznego spędzania czasu wolnego, 

 wyposażenie gospodarstwa w materiały profilaktyczne  oraz podejmowane w tym 

zakresie działania, 

 wyposażenie gospodarstwa w podstawowe sprzęty związane z bezpieczeństwem 

pracy i turystów, 

6. Postanowienia końcowe 

Ogłoszenie wyników, prezentacja gospodarstw uczestniczących w konkursie, wręczenie 

pamiątkowych grawertonów oraz przekazanie nagród uczestnikom odbędzie się podczas 

seminarium podsumowującego cały konkurs.  

Seminarium zostanie zorganizowane w październiku 2014 r. w siedzibie Podlaskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w trakcie Targów Ogrodniczych „Jesień w sadzie i ogrodzie”. 

Dokładna data i miejsce zostaną podane w późniejszym czasie na stronie internetowej Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 
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